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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، إىل األمينممممة التن يثيممممة أن تزممممد  ٢٠-/  أ٢٢طاممممب مممممؤ ر األطممممراد، مبوجممممب مزممممرنيي  -1
لكمممق تنهمممر يي ممما ايي مممة ال رعيمممة لاتن يمممث  ٢٠17-٢٠16ميزانيمممة برنانيمممة مز حمممة ل ممم   ال مممنت  

دما  )ايي ة ال رعية( أل بوني،ا الدانية واألنيب  ، وأن تتوىل إعداب خمصصا  احتياطية لتموي  خ
تتخث ا اجلم ية ال امة لألمم املتحد  ساملؤ را  إذا ما تبينت  روني  ذلك أل  وء املزرنيا  الق 

 أل بوني،ا ال ب  ظ
الزمممراني إىل ايي مممة ال رعيمممة أن تو مممق، أل بوني،ممما الدانيمممة  ن ممم وطامممب ممممؤ ر األطمممراد أل  -٢

بونيتممممه الابيممممة وال  ممممرين ومممممؤ ر واألنيب مممم ، مبيزانيممممة برنانيممممة لكممممق ي تمممممد ا مممممؤ ر األطممممراد أل 
األطراد ال ام  بو  ه اجتما  األطراد أل بروتولول ليوتو )مؤ ر األطراد/اجتمما  األطمراد( 

 أل بونيته الابية ع ر ظ

 نطاق المذكرة -باء 
ظ وإ ماية ٢٠17-٢٠16تتضمن  مثي الومليزمة امليزانيمة الانانيمة املز حمة ل م   ال منت   -3

املمموانيب الب ممرية واملاليممة الالزمممة لتن يممث برنممام  عممم  األمانممة، ت ممرج  ممثي الومليزممة الممن   إىل حتديممد 
، وتتمموخ  إعطمماء األطممراد املز حممة امليزانيممة الانانيممةتممريط  أل ال مما  الممثي تتب ممه األمينممة التن يثيممة 

حملمممممة شممممماماة عمممممن ليمممممع األن مممممطة املمولمممممة ممممممن خمتامممممف املصمممممابني، مبممممما أل ذلمممممك م اومممممما  عمممممن 
خصصممما  الحتياطيمممة الالزممممة خلمممدما  املمممؤ را ظ ويُزمممدَّ  برنمممام  ال مممم  املزممم   لألمانمممة أل امل

ب أل ، أمما األن مطة المق يُامتم  ممن أجا ما  ويم  تكميامق يم ر FCCC/SBI/2015/3/Add.1الومليزة 
 ، بينمممما تمممرب الحتياجممما  ممممن املممموانيب لاصمممندوق السمممت ماينFCCC/SBI/2015/3/Add.2الومليزمممة 

مممظ FCCC/SBI/2015/3/Add.3ل مممج  امل مممامال  المممدويل أل الومليزمممة     مممثي الوملمممائا خطمممة وُتكم 
 ظ(٢)وخطة إباني  التن يث امل  ك (1)إباني   لية التنمية النهي ة

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
 اما ياق يُتوقَّع من ايي ة ال رعية لاتن يث -4

تو ممممق مبيزانيممممة برنانيممممة وتت مممما عامممم  م ممممرو  مزممممرني لكممممق ي تمممممدي مممممؤ ر أن  )أ( 
األطمراد أل بونيتممه الابيممة وال  ممرين ومممؤ ر األطراد/اجتممما  األطممراد أل بونيتممه الابيممة ع ممر ، 

 صصا  احتياطية خلدما  املؤ را ؛مبا أل ذلك الت اق عا  إمكانية توي  خم
__________ 

 ظ<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html> متاحة عا  الرابط التايلا (1)
 ظ<http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html>متاحة عا  الرابط التايلا  (٢)
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الممدويل وتت مما عامم  م ممرو  مزممرني ي تمممدي أن تو ممق مبيزانيممة ل ممج  امل ممامال   )ب( 
 ظاألطراد/اجتما  األطراد أل بونيته الابية ع ر  مؤ ر
 ، يضالت عن ذلك، إىل ما ياقامدعو  ايي ة ال رعيةو  -٥

 تنمية النهي ة والتن يث امل  ك؛اإلحاطة عامات ب تيبا   وي   لية ال )أ( 
اإلحاطمممة عاممممات بالحتياجممما  ممممن التاعممما  لاصمممندوق السمممت ماين لألن مممطة  )ب( 

 ظالت اقية م انيالتكمياية والصندوق الست ماين لام انيلة أل 

الميزانيننة البرنامجيننة إطننار النننها الننذب تتبعننن األمينننة التنفيذيننة  نني و نن   -ثانياا  
 المقترحة

 2017-2016أهداف  ترة السنتين  -ألف 
األطممممراد،  عامممم  نهممممر ممممثي امليزانيممممة الانانيممممة  عممممرجألمينممممة التن يثيممممة، أل اس شممممد  ا -6

 باأل داد الدالملة التاليةا
 زايد الطمو  الثي و  ته األطراد؛موا اة إجناز برنام  التن يث املت )أ( 
أل لواقممع  العمم اد بتزايممد أايممة التكيممف أل إطمماني الت اقيممة، و ممروني  مراعاتممه )ب( 

 دى الطوي ؛امليزانية عا  امل
 األساسية الق ُأاات أل املا قظاألمانة ملواج ة امل تزب  بت زيز امل ا   ،ي ة )ج( 

 الميزانيةعلى من النظر  ي آثاره سيكون وال بد حال اعتماد اتفاق عالمي جديد  -باء 
باآلملاني باغ األمانة بانتها  ايي ا  املن ري  مبوجب الت اقية وبروتولول ليوتو املاحا هبا تُ  -7

امل تبممة أل امليزانيممة عامم  املزممرنيا  والسممتنتاجا  الممق يُنهممر يي مما لعتماب مماظ ولكن مما ل ت ممتطيع 
التنبؤ بالنتيجة الن ائية ملمداول  األطمراد، ول سميما عنمدما يت اما األممر مبزمرنيا  م زمد  لااايمة، 

مممم املتحممد  لتامم  املنمما  مدمم  املزممرنيا  ب ممرين ات مماق عمماملق جديممد مممن املزمممع اعتمممابي أل مممؤ ر األ
 ل تتضممن  مثي امليزانيمة ،أل بانيي  ب رن ماظ لمثلك ٢٠1٥املزرني عزدي أل لانون األول/بي ما 

األمانممة لتن يمث الت مماق املزممع إبرامممه واملزمرنيا  األخممرى  املز حمة أي مموانيب إ ممايية قمد حتتمماج إلي ما
 الق قد تُ تمد أل مؤ ر بانيي ظ

مزمرنيا  لمن حتم   سمتتمد  ألؤ ر بمانيي  ملمدية اجملنتيجة الية املز حة أن وت  ج  ثي امليزان -8
ت تند إىل ب ض ا وتن ئ وليا  أخرى جديمد  أل الوقمت ن  مهظ وقمد  وإمناحم  الوليا  الزائمة، 

ينت  عمن سممن أجم   ممان تاطيمة مناسمبة ملما  ٢٠16ياز  النهر أل ميزانية مز حة جديد  أل عا  
حتياجمما  إ ممايية مممن املمموانيبظ وسيو مم  بممرين تنهممر ايي ممة ال رعيممة أل املزمم   أل مممؤ ر بممانيي  مممن ا

 إىل األمانةظ تُزد ذا  شرين بوني،ا الراب ة واألنيب   من أج  استي اب أي طابا  إ ايية 
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 هيكل الميزانية البرنامجية المقترحة -ثالثاا  
ميمموَّل عممم  األمانممة أل نممال بعممم تن يممث الت اقيممة وبروتولممول ليوتممو املاحمما هبمما مممن سممتة  -9

  نابيا است مانية  قا
  لاميزانية األساسية لالت اقية؛الصندوق الست ماين )أ( 
الصندوق الست ماين لام انيلة أل م ماني الت اقيمة، المثي ميمول سم ر املنمدوب   )ب( 
 نيلة أل الدونيا ؛اد املؤ اة لام امن األطر 
الصممندوق السممت ماين لألن ممطة التكميايممة، الممثي ميممول األن ممطة املزممرني  الممق    )ج( 

 من امليزانية األساسية؛  وي ا ر يتويَّ 
لام مممااة ال مممنوية اخلا مممة املزدممممة ممممن حكوممممة أملانيممما  الصمممندوق السمممت ماين )ب( 

) ندوق بون(، الثي ُي تخد  لتموي  ال تيبا  الاوج متية وترتيبما  المدعم اخلا مة باألحمداث 
   ايي ت  ال رعيت  وبونيا،ما؛الق تنهم أل أملانيا، مبا أل ذلك حازا  عم

لمممثي ميمممول أن مممطة  ليمممة التنميمممة ا ،الصمممندوق السمممت ماين آلليمممة التنميمممة النهي مممة ) م( 
 حصص ال ائدا ؛النهي ة من الرسو  ومن 

الصمممندوق السمممت ماين ل مممج  امل مممامال  المممدويل، المممثي ميمممول أن مممطة سمممج   )و( 
 من نيسو  األطراد امل ت مراة يزطظ امل امال  الدويل

 ا عاممممممم  امليزانيممممممممة األساسمممممممية مبزممممممممرنيا   مممممممابني  عمممممممن مممممممممؤ ر األطمممممممراد ومممممممممؤ رويواي ممممممم -1٠
اشم الا  إنيشمابية ممن ليمع األطمرادظ ويتوقمف م متوى  ممنل طراد/اجتما  األطراد، و وَّ األ
             واإلن مممماق أل إطمممماني الصممممنابيا السممممت مانية اخلم ممممة األخممممرى عامممم  مزممممداني التاعمممما  يممممرابا اإل

مممموجز لامممموانيب  FCCC/SBI/2015/3/Add.1و/أو مزمممداني الرسمممو  املتازممما ظ ويمممرب أل مريممما الومليزمممة 
 دني  جلميع الصنابيا الست مانيةظاملز حة أو املز

وترب أل ال ص  ال ابع أبناي ن بة الش الا  املوج ة  وب تاطية احتياجا  امليزانية  -11
 روتولول ليوتو ومبوجب الت اقيةظاألساسية مبوجب ب

وقمممد وا مممات األمينمممة التن يثيمممة تريليمممد وجممموب  ويممم  األن مممطة األساسمممية ممممن امليزانيمممة  -1٢
، أن ومممن امل تمماباألساسمميةظ ومممع ذلممك، يبايممة الممد مممن زيمماب  امليزانيممة األساسممية، مممن الضممرونيي، 

            حيدممممما و  ةاملتوق مممم لتاعمممما  حيدممممما أمكممممن التنبممممؤ بمممماإليرابا  مممموعل ب مممم  األن ممممطة جزئيممممات مممممن ا
          لإلن مممممماق عامممممم  تاممممممك األن ممممممطةظ ي امممممم  سممممممبي  املدممممممال، ويزممممممات  ي اإليممممممرابا  لاييممممممة ممممممث تلانمممممم

ملالملمممممة  ٢٠17-٢٠16سمممممُتموَّل ممممممن امليزانيمممممة األساسمممممية ل ممممم   ال مممممنت  ، 11-/  أ1٢لامزممممرني 
جلنة التكيعف، والاجنة التن يثيمة امل نيمة بالتكنولوجيما، ا التالية اجتماعا  لك  واحد  من ايي ا 

الاجنة الدائممة امل نيمة بالتمويم ، ويريما اخلمااء الست مانيي امل مغ بالبالطما  الوطنيمة املزدممة ممن و 
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لاجنممة التن يثيممة ا، و (3)األطممراد طمم  املدنيجممة أل املريمما األول لالت اقيممة )يريمما اخلممااء الست ممانيي(
ملنمما ، ويريمما اخلممااء امل ممغ آلليممة وانيسممو الدوليممة امل نيممة باخل ممائر واأل ممراني املرتبطممة بتممريمل ا  تامم  ا

بينممممما سممممتموَّل أي اجتماعمممما  إ ممممايية مممممن التاعمممما ظ أممممما  صممممو  جلنممممة ، بريقمممم  الباممممدان منمممموات 
اجتماعممما  لاجنمممة بكامممم   ي ت ممما  ة زمممد أل يممم   ال مممنت  املزبامممة أنيب مممالمتدمممال، يممممن املزمممرني أن تُ 

انيمممة األساسمممية، بينمممما وت ممم ة اجتماعممما  ل رعي ممماظ وسممميموعل نصمممف  مممثي الجتماعممما  ممممن امليز 
سممُتاتم  تاعمما  لاصممندوق السممت ماين لألن ممطة التكميايممة لتمويمم  الجتماعمما  املتبزيممةظ ومممع 

             اني  إىل أهنممااإلشمم ل بممد مممنأن التاعمما  اخلا ممة بامل ممانييع تممؤبي بونيات  امممات أل تزممد  اخلممدما ، 
ث األن مطة املمولمة ممن التاعما  إل إذا لن تن َّ ظ و ي ايات لكايية لتحزيا النتائ  ل توير الضمانا  ا

 ونيب  وي  لاد من األطرادظ
(، والزا مق بمريل تمدعم امليزانيمة 1-/  أ1٥وويزات لامبدأ املب  أل اإلجراءا  املاليمة )املزمرني  -13

، يممم ن تكممماليف خمممدما  المممدعم، المممق ت مممم  (4)األساسمممية األن مممطة املمولمممة ممممن مصمممابني تكميايمممة
مممممن تكمممماليف خممممدما  امل اوممممما ، مدمممم  إنيسممممال البيانمممما ، وامل ممممدا  والانيمممما ، نصمممميب ال ممممرب 

وتكماليف التصممال  بايمماتف وال ممال  عامم  نطماق األمانممة، وتكمماليف التممدنييب واملبمماين امل مم لة، 
ي ممق إطماني  ممثي امليزانيممة  ،قمد أُبنيجممت أل امليزانيمة قممدني اإلمكمان ر ممب مصمدني  ويمم  لم  من مماظ لمثا

ت الحتياجمما  املت ازممة  ممدما  الممدعم  مممن الحتياجمما  مممن األممموال التكميايممة ُح ممب املز حممة
 لك  ن اطظ

 االحتياجات اإل ا ية -رابعاا  
، ٢٠17-٢٠16يزممد   ممثا ال صمم  م اوممما  عممن الحتياجمما  مممن املمموانيب أل يمم   ال ممنت   -14

ظ وسمممممتزيد ب ممممم  ٢٠1٥-٢٠14المممممق   تُمممممويَّر يممممما خمصصممممما  أل امليزانيمممممة امل تممممممد  ل ممممم   ال مممممنت  
الحتياجممما  أل يممم   ال مممنت  املزبامممة، مبممما أل ذلمممك الحتياجممما  املت ازمممة بمممدعم النهممما  املتطممموني 

 احتياجمما  أخممرى حاليممات عممن طريمما تاعمما  يزممدم ا ب  بالزيمما  واإلبممالق والتحزمماظ وتُامم اخلمما 
امت يمم   طوياممة عمدب قايمم  ممن األطممرادظ وأخمم ات،  نماك نممال   مممن نمال  عممم  األمانممة ُأا

ب بب إعطاء األولوية لام ائ  ال نيةظ وت م  اجملال  الق ُأاات ال م  املت اا بدعم م مانيلة 
املراقب  أل ال ماية الكومية الدولية، يضالت عن الستدمانيا  الالزمة لتحديث اييالم  األساسمية 

 مممر اآلن ع ممرون عامممات عامم د الزدميممة لممدى األمانممة إلباني  امل اوممما  والتصممال  وامل ممانيدظ وقمم
أل حاجممة إىل مزيممد مممن السممتدماني أل الممنهم وال مايمما  الالزمممة  حاليممات  ممق  إن مماء األمانممة، و مما
 ملؤس ة نا جةظ

__________ 

 اخلااء الست انييظ ديد ولية يريا األطراد مؤ ر  قرانيأل انتهاني  (3)
 ظ17، املريا األول، ال زر  1-/  أ1٥املزرني  (4)
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            القيننننننننا  واإلبننننننننعة والتققننننننننر  متابعننننننننة انطعقنننننننناا مننننننننن مقننننننننرر ميزانيننننننننة  تننننننننرة  -ألف 
 2015-2014السنتين 

إىل ، (٥)ي ممزز نهمما  الزيمما  واإلبممالق والتحزمما، الممثي أن ممئ مبوجممب ات اقمما  لممانكون -1٥
              حممممد ب يممممد شمممم ايية ال ممممم  عامممم  تن يممممث الت اقيممممةظ ويتضمممممن أحكامممممات م صمممماة ب ممممرين البيانمممما 
املت ازة بانب املا  طازا  الديي ة، وإجمراءا  التخ يمف، والحتياجما  ممن التمويم  والتكنولوجيما 

                      ء الزمممممممدنيا ، والمممممممدعم المممممممالز  أل  مممممممثا اجملمممممممالظ وبخممممممم  النهممممممما  مرحامممممممة حا مممممممة أل يممممممم   وبنممممممما
راممول املوعممد املزممرني لتزممد  واسممت راج اجملموعممة األوىل مممن تزممانيير يمم    ٢٠1٥-٢٠14ال ممنت  

التزممانيير احملدملممة  ال ممنت  مممن الباممدان املتزدمممة األطممراد، واملوعممد املزممرني لتزممد  اجملموعممة األوىل مممن
وظي ممة  1٥ل مم   ال ممنت  مممن الباممدان الناميممة األطممراد وإجممراء حتايمم  تزممغ يمماظ وأُقممر ممما نموعممه 

هبممممدد تاطيممممة  ٢٠1٥-٢٠14جديممممد  أل سممممياق امليزانيممممة األساسممممية لالت اقيممممة ل مممم   ال ممممنت  
انيب امل مممزز  المممق الحتياجممما  ممممن املممموانيب الالزممممة لنهممما  الزيممما  واإلبمممالق والتحزممماظ وب ضممم  املمممو 

اجلولممة األوىل  ،خممالل الممدوني  ال  ممرين ملممؤ ر األطممراد ،جريممت بنجمما ، أُ ٢٠14أتيحممت أل عمما  
مممن عمايممما  التزيمميم املت مممدب األطممراد اخلممما  بالباممدان املتزدممممة األطممرادظ واسمممُتخدمت املممموانيب 

خ  لالسمتجابة ل مبء سمتزدا  املموظ   املتمداأل ااملالية املرتبطة بالوظائف اخلم  ع ر  اجلديد  
                شمممم رات مممممن  ٢1ال ممممم  املتزايممممد خممممالل يمممم   ال ممممنت ظ وأُبنيجممممت أل امليزانيممممة  مممم  وظممممائف ملممممد  

 1٢شمم رات أو  1٥شمم رات أو  18زانيممة ملممد  يشمم رات، أممما الوظممائف املتبزيممة يريبنيجممت أل امل ٢4أ مم  
، اب  ت ممما  لا مممالمممأو   ٢٠1٥-٢٠14شممم راتظ وقمممد ُشممماات ليمممع الوظمممائف أل يممم   ال مممنت  

ظ ولمممثلك أُبنيج أل  مممثي امليزانيمممة ٢٠17-٢٠16وسممميت   أن تهممم  م ممماولة طيامممة يممم   ال مممنت  
 اعتماب لتاطية التكاليف الكاماة لاوظائف الق أُقر  سابزاتظ

 التكيف -باء 
تاز  موانيب أساسية إ ايية أل برنام  التكيف الثي و  ته األمانة من أجم  أباء ال مم   -16

 املت اا بدعم ما ياقا
 انيسو الدولية وجلنت ا التن يثية؛و  ة لي )أ( 
 خطط وسياسا  التكيف الوطنية؛ )ب( 
 جلنة التكيفظ )ج( 

، ات ممع نطمماق أن ممطة ٢٠13ومنممث إن مماء  ليممة وانيسممو الدوليممة وجلنت مما التن يثيممة أل عمما   -17
باخل ممائر واأل ممراني بنممدات حاسممم الممدعم ذا  الصمماة وزاب ت زممد ا ب ممرعةظ وأ ممح  ال ممم  املت امما 

األاية وم زدات من الناحية ال ياسية أل جداول أعمال ممؤ ر األطمراد و ي تيمه ال مرعيت ظ ول بمد 

__________ 

 ظ16-/  أ1املزرني  (٥)
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مممن زيمماب  م ممتوى اخلمما  التزنيممة وال  ممم ب ممرين الممروابط الزائمممة بمم  نموعممة واسمم ة مممن الزضممايا 
لت ام  مع املواقف امل زد  ملختاف ال  ما  لتزد  بعم ي ال لا م  املت اا هبثي امل ريلة، ي م  ا

امل ممانيلة أل النزممال والممدعم ال  اممق لاج مموب التزنيممة األساسممية الراميممة إىل إباني  شمماماة لامخمماطر 
يت ت امل او ا  حول اخل مائر واأل مراني، المق انطازمت  ديمة أل المدوني  ال ابسمة  املناخيةظ وما
ع أن ي  د امل تزب  تزايدات م تمرات أل  م وبة بعمم  مثا األطراد، تزباب لداية، ويُتوق ع ر  ملؤ ر

البنممدظ وعممالو  عامم  ذلممك، يمم ن تن يممث خطممة عممم  ال ممنت  األوليممة لاجنممة التن يثيممة يريممع إىل حممد  
م مممممتوى المممممدعم ال مممممغ املزمممممرني أن تزدممممممه األمانمممممة إلجنممممماز نموعمممممة األن مممممطة امل زمممممد  ممممممن  لبممممم 
 التزنيةظ الناحية
نطماق ال مم  املت اما بو مع خطمط وسياسما  التكيمف ب نيسماء عمايمة وات ع ب رعة أيضات  -18

 ممياطة خطممط التكيممف الوطنيممة وتن يممث اظ ويممدعم برنممام  التكيممف عممم  يريمما اخلممااء امل ممغ بريقمم  
البادان منوات، الثي ازباب نطاقات وحجمات عا  مر ال من ظ ويوا م  يريما اخلمااء بعمم أقم  البامدان منموات 

، ُلاف يريا اخلمااء لمثلك ٢٠1٠نية لاتكيف، مبا أل ذلك تن يث اظ وأل عا  أل برام  ال م  الوط
 بتزد  التوجيه والدعم إىل أق  البادان منوات ب رين خطط التكيف الوطنية، مبا أل ذلمك و مع املبماب 
وات التوجي ية التزنية يثي اخلططظ واملبماب  التوجي يمة التزنيمة المق و م  ا يريما اخلمااء ألقم  البامدان منم

 ُتطبَّا أيضات أل البادان النامية من ط  أق  البادان منواتظ
وزاب حجمممم ال مممم  ب مممرعة لمممدعم اسمممت داب أقممم  البامممدان منممموات لصمممياطة خطمممط التكيممممف  -19

، ستصبح  ثي اجل وب، أل ظ   مياطة ٢٠1٥الوطنية والصول عا  التموي ظ وانطالقات من عا  
واسم اتيجية ألدمر يمريلدر، وست مم  ليمع عنا مر  عدب لاد ممن خطمط التكيمف الوطنيمة، تزنيمة

ب ممرين عمايممة خطممط التكيممف  التخطمميط لاتكيممف باإل مماية إىل بعممم امل او مما  املتزايممد  الت زممد
 الوطنيةظ

ويدعم برنام  التكيف أيضات جلنة التكيف ويرقة ال م  التاب ة يا امل نية  طمط التكيمف  -٢٠
صمماة ب مايممة خطممط التكيممف الوطنيممة أل الباممدان الناميممةظ الوطنيممة ييممما يت امما بتطمموني األن ممطة املت

وحته  جلنة التكيف باع اد متزايد من األطراد واملراقب  باعتباني ا ايي ة األساسية أل الت اقيمة 
و ممم  بممم  ال مايمممة الكوميمممة الة ج ممملتزمممد  امل ممموني  ذا  الجيمممة والتوجيمممه أل نمممال التكيمممف، و 

ت اق أخرى، وحايزات عا  ال ناحيةم  خانيج نطاق الت اقية، من الدولية، من ج ة، واخلا  وال 
لممثلك حتتمماج جلنممة التكيممف إىل الممدعم الكمماأل، ول سمميما أل  مموء أل تن يممث إجممراءا  التكيممفظ 

الن وج بتن يث برنمام  عما ما وتزايمد حجمم و م وبة املنجمزا  امل مت ديةظ وقمد زاب عمبء ال مم  
إذ أ مبح  ،٢٠14و ٢٠13جنة التكيف زيماب  لبم   أل عمامق الواقع عا  عاتا األمانة بعمات لا

ومليزة م اومما  أساسمية ينيمة لكم  اجتمما  ممن  1٥أن تطاب الاجنة إعداب ألدر من   تابمن امل
اجتماعا،مماظ وتضممع األمانممة ال تيبمما  الالزمممة ملمما ل يزمم  عممن اجتممماع  سممنوي  لاجنممة، وتممنهم 

  المممدونيا  وأل أعزممماب الجتماعممما  ال ابيمممة المممق حازممما  ال مممم  واجتماعممما  اخلمممااء ييمممما بممم
 ت زد اظ وينطوي ذلك عا  قدني لب  من التحض ا  ال نية والاوج تية واملوانيبظ
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 مشاركة الجهات صاحبة المصلقة -جيم 
لامنهمما   ير مةإن م انيلة املراقب  جزء  ا  وأساسق أل م ماني الت اقيمةظ ي مق  منح  -٢1

أل امل او ا  الر يمة، وتتميح لألطمراد ير مة السمت اب   إل ا   و،االق تتمتع رزوق حمدوب  
وامل مانيج احمل م  الرئي مق املوازيمة من  نياء املنهمما  املراقبمة ونتائج ما وخاا،ماظ وت مك  األن مطة 

دب الطابا  ال منوي زاب لات اع  ب  املراقب  واألطراد؛ وقد اشتد الطاب عاي ا إىل بنيجة أن ع
 زياب   ائاة أل ال نوا  األخ  ظ

و دم   مثي الزيماب  أل عمدب الطابما  م متجدات ي متحا ال حيمب، ولكن ما تتطامب بعممات  -٢٢
جمزء  املوازيمة وامل مانيج، أل بوني،ا األنيب  ، برين األن طة نةظ وأقر  ايي ة ال رعيةإ اييات من األما

ا   اممممة إلشمممراك املمممراقب  أل تزاسمممم امل مممانيد وإقاممممة ال القممما  أساسمممق ممممن م ممماني الت اقيمممة وأب
واستك اد اخليانيا  الزاباة لاتن يث لاتصدي لتحديا  تا  املنا ظ واع يمت األطمراد بالاجمة 
إىل تزد  الدعم املايل لا م  ايا  املت اما هبمثي األن مطة، وأعربمت عمن قاز ما ممن مزم   اسم باب 

مينممة التن يثيممة أل الممدوني  األنيب مم  لا ي ممة ال رعيممة، وطابممت إبنياج  ممثي التكمماليف الممثي قدمتممه األ
 التكاليف أل امليزانية األساسيةظ

 االتصال والتوعية -دال 
تضطاع األمانة بدوني  ا  يتمد  أل تزمد  م اومما  ذا  حجيمة وذا   ماة أل الوقمت  -٢3

ة وعامممة النمما  واألطممراد ال اعاممة املناسممب ب ممرين م مماني الت اقيممة إىل األطممراد واملنهممما  املراقبمم
 مثا المدوني  راجمة إىل ت زيمزاألمانمة  سمتكون، ٢٠17-٢٠16من ط  الدولظ وأل يم   ال منت  

إلبالق ليمع ال  ما   ماحبة املصماحة بماإلجراءا  املتخمث  ملواج مة تام  املنما  ومب ماني الت اقيمة 
بعمم المنهم ال مبكية اجلديمد   ومما ب مديظ وسميكون عاي ما أن ت مزز قمدني،ا عام  ٢٠٢٠حىت عا  

ممن خمالل حت م   األ دادوأن تي ر الو ول إىل م اوما  حمدب   ،لر د ال م  املت اا باملنا 
م اينمممة البيانمممما  وامل اومممما ظ وسمممميت   تممموي  حمتمممموى لاتوعيمممة يكممممون أوسمممع نطاقممممات عاممم  املواقممممع 

اذ اإلجمراءا  الالزممة وتن يمث مباشمر  عام  ا م وحيمثاإللك ونية اخلا ة بالت اقية، يمؤملر وي مجع 
 ظ٢٠٢٠ل    ما قب  عا   ا الت اقا  الزائمة، ويريع أل الوقت ن  ه م توى الطموح

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -هاء 
األطمممراد لمممدعم ال مايمممة  طاب ممماخمممالل ال مممنوا  الزايامممة املا مممية، شممم د  المممنهم المممق ت -٢4
زياب  لبم   أل حجم ما وأايت ما يُتوقمع أن ت م د ا ممر  أخمرى كومية الدولية وتن يث الت اقية، ال

ب مممد ممممؤ ر بمممانيي ظ ويتطاممممب إجنممماز  مممثي المممنهم وت ممممايا ا ب  اليمممة وأل الوقمممت املناسمممب وجمممموب 
 خدما  موملوقة وعالية األباء أل نال تكنولوجيا امل اوما  والتصال ظ
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يما بالسمتجابة لتوق ما  األطمراد،  وتاتز  األمانة،   يات مع ايدد املتمدم  أل ال مما  -٢٥
بو ع ترتيبا  الدعم الثي تزدممه أل نمال تكنولوجيما امل اومما  والتصمال  عام  م ماني ألدمر 

إزاء تزممممد  خممممدما   ةذلممممك مممممن خممممالل اعتممممماب هنمممم  ألدممممر اسمممم اتيجييمممما اسممممتدامةظ وسيت مممم  
نمممال  التصمممال  تكنولوجيممما امل اومممما  والتصمممال ، وعمممدب ممممن إجمممراءا   ممميانة المممنهم أل 
ل  أل و ممع ألدممر والت مماون وأمممن امل اوممما ظ وبايممة ج مم  نممال تكنولوجيمما امل اوممما  والتصمما

 يات ويزات ملباب  األمم املتحد ظ وي   ثا اجملال تدنيجي استدامة، سُت اب مواءمة
وباإل ممماية إىل ذلمممك، سمممتوائم األمانمممة إجمممراءا  تزمممد  خمممدما  تكنولوجيممما امل اومممما   -٢6
التصممال  أل املنهمممة مممع أيضمم  املمانيسمما ، ول سمميما ييممما يت امما بتطمموير م ممانيا  املمموظ   و 

الالزمممممة لالسممممتجابة ب  اليممممة ملتطابمممما  أباء ال ممممم  املزممممرني وحتديممممد مصممممابني خممممدما  تكنولوجيمممما 
امل اومممما  والتصمممال ظ وييممممما يت اممما هبمممثا ال نصممممر األخممم ، سمممتطبا األمانممممة منوذجمممات لتحديممممد 

 دما  يت م بزدني ألا من املرونة وال  الية من حيث التكا ةظمصابني اخل

 إدارة المعارف -واو 
ت ك  إباني  امل انيد أل بعم ال ماية الكومية الدولية مك بات أساسميات لنجما  امل او ما   -٢7

واجتماعمما  اخلممااء وطمم  ذلممك مممن األن ممطة الممق تضممطاع هبمما األطممراد واجل مما  األخممرى  مماحبة 
وجممب الت اقيممة وبروتولممول ليوتممو املاحمما هبمماظ وتتمموز  امل ممانيد الممق ترالمممت عمما ال ممن  مب املصمماحة

عا  نطاق األمانة واجل ا  اخلانيجية  احبة املصاحةظ ومع ذلمك، يمما   تُمد ني  مثي امل مانيد إباني  
 ي الة، ل ميكن تزا  ا مع األطراد عند الطاب، وقد تصبح عدمية ال  الية ويضيع جزء من اظ

وب مممبب ال ليمممز امل مممتمر أل امليزانيمممة عاممم  تابيمممة الحتياجممما  ال ونييمممة لا مايمممة الكوميمممة  -٢8
  تممتمكن األمانممة مممن حتممديث  يكا مما امل ممرأل والت مماوين بالزممدني  الدوليممة وتن يممث وليمما  حمممدب ،

الكمماأل والسممت اب  مممن الممُن   املتب ممة أل الزممرن الممابي وال  ممرين إلباني  التكنولوجيمما  وامل ممانيدظ 
وأ بح ت زيز ممانيسا  األمانة أل نمال ال مم  الت ماوين وحت م  إجمراءا  تزاسمم امل مانيد باخايمات 

 ات ألن حجم امل اوما  امل تزا  واملتبابلة مع األطراد يتزايد باستمرانيظوخانيجيات عامالت ماح

 استيعاب عبء عمل متزايد بميزانية متناقصة -خامساا  
 ٢٠13-٢٠1٢ مانممة األساسمميت  ل مم ي ال ممنت تضمممنت لمم  واحممد  مممن ميممزانيق األ -٢9
نممة خممالل  ممثي ال مم   وعممزز  األما ظأل املائممة 3عائممد ل مماء  اسممتدنائيات ن ممبته  ٢٠1٥-٢٠14و

ج وب مما خل مم  التكمماليف وحت مم  ل مماء  عمايا،مماظ وشممكات  ممثي اجل مموب حتممديات لكممن األمانممة 
ن ممث  بالكاممم  برنممانق عما مما ل مم ي ال ممنت  مبيممزانيت  منخ ضممت ظ وأل الوقممت ن  ممه، تزايممد 

اعُتممد أل إطماني ال مايمة عبء عم  األمانة باستمراني مبوازا  الزياب  ايائاة أل برنام  التن يث المثي 
مم د  ممثي الزيمماب  بالكاممم  أل ميزانيمما  يمم ا  ال ممنت  األخمم  ، يت مم َّ الكوميممة الدوليممةظ و  ُ  َّ

 باملوانيب املتاحةظمن ا استي اب جزء لب  
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، يتوقمممع أن ي ممم د عمممبء ال مممم  املمممرتبط  ميمممع بمممرام  ٢٠17-٢٠16وأل يممم   ال مممنت   -3٠
مما ل تتضممن امليزانيمة املز حمة سموى خمصصما  ت مت دد ت زيمز اإلجمراءا  األمانة زياب  لبم  ، بين

املت ازممة ببضمم ة نممال  عممم ظ أممما أل ليممع اجملممال  األخممرى، ييتوقممع اسممتي اب عممبء ال ممم  أل 
 إطاني الوليا  الزائمة باملوانيب املتاحة أل ظ  طياب عائد ل اء  إ األظ

 الميزانية البرنامجية المقترحة -سادساا  
 القيا  واإلبعة والتققر  التكلفة الكاملة للوظائف المعتمدة -ألف 

وظي ة جديمد   1٥ خمصصا  ٢٠1٥-٢٠14تضمنت امليزانية امل تمد  ل    ال نت   -31
لمممدعم نهممما  الزيممما  واإلبمممالق والتحزممماظ وملممما لانمممت امليزانيمممة امل تممممد  ل تاطمممق إل ممممد  تممم او  

ب احت مماب تتطامم ٢٠17-٢٠16يمم ن ميزانيممة يمم   ال ممنت  شمم رات مممن املرتبمما ،  ٢1و 1٢ بمم 
 مايون يونيوظ ٠.86الق ي ابل مباا ا  تكا ة  ثي الوظائف لا ا،

 التكيف -باء 
زمم   ت زيممز بعممم أل  مموء تنممامق برنممام  ال ممم  املت امما بممالتكيف واخل ممائر واأل ممراني، يُ  -3٢

إلباني   ٥-برتبة دمدير التكيف ب ن اء ملالث وظائف أساسية أل برنام  التكيف، من ا وظي ة 
بعممم  ليممة وانيسممو الدوليممة وجلنت مما التن يثيممة، يضممالت عممن برنممام  عممم  نمم و  املت امما بتممريمل ا  تامم  

خطممممط التكيممممف  لممممدعم عمايممممة 4-املنمممما  والزابايممممة لاتممممريملر بممممه والتكيممممف م ممممه، ووظي ممممة برتبممممة د
 الوطنية، ووظي ة من ي ة اخلدما  ال امة لت زيز الدعم املزد  إىل جلنة التكيفظ

وبايمممة حتزيممما النتمممائ  املتوق مممة المممق ات زمممت عاي ممما الاجنمممة التن يثيمممة لتن يمممث خطمممة عما ممما  -33
مممع السممتناب إىل األوليممة، ل بممد مممن وجمموب نموعممة مممن امل ممانيا  اإل ممايية عامم  م ممتوى أعامم  

ظ ةالسمم اتيجيتزممد  األيكمماني و باء بوني قيممابي قمموي أل نممال إباني  املخمماطر أل ةمتينممد  تزنيممة قاعمم
أل  دعم امل يممانيي إىل ايي ممما  امل مممكَّاةالتوجيممه ويزمممات مل ممتوى الممم ٥-وسمميزد  ممممدير مممن الرتبمممة د

بمممه أل إطممماني برنمممام  عمممم  نممم و ، المممثي  األمانمممةظ وسي مممرد املمممدير أيضمممات عاممم  ال مممم  املضمممطاع
ني المثي خيضع حاليات ل ماية النيتزاء هبيكاه اخلا  بالدعم امل رأل لق ي اير نها  التكيف املتطمو 

 ح زي إطاني لانكون لاتكيفظ
ل مايمة خطممط  لالسممت دابوقمد زاب حجمم ال ممم  ب مرعة مممن أجم  بعممم أقم  الباممدان منموات  -34

، ستصممبح  ممثي اجل مموب، أل ٢٠1٥التمويمم ظ وانطالقممات مممن عمما  التكيممف الوطنيممة والصممول عامم  
ظمم   ممياطة عممدب لمماد مممن خطممط التكيممف الوطنيممة، تزنيممة واسمم اتيجية ألدممر يممريلدر، وست ممم  

امل او ممما  املتزايمممد  الت زمممد ب مممرين خطمممط  ، وسمممتدعم لمممثلكليمممع عنا مممر التخطممميط لاتكيمممف
 أن يمممدير أيضممم  ممممن ميكمممن 4-بمممة دنيئمممي  يريممما برت ي تممماالتكيمممف الوطنيمممةظ وأل  مممثا ال مممياق، 

 ويوير الدعم جلميع البادان الناميةظالدعم املزد  ل م  يريا اخلااء امل غ بريق  البادان منوات 
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 ظ17-/  أ٢وت زد جلنمة التكيمف اجتماعا،ما ممرت  )عام  األقم ( أل ال منة، ويزمات لامزمرني  -3٥
  اخلممااء ييممما بمم  الممدونيا  وأل وباإل مماية إىل ذلممك، يُ زممد عممدب مممن حازمما  ال ممم  واجتماعمما

أعزاب الجتماعا  ال ابية لاجنة التكيفظ وينطوي ذلك عا  قدني لب  من التحض ا  ال نية 
والاوج ممممتيةظ وسمممميزد  موظ ممممو ي ممممة اخلممممدما  ال امممممة أل الوظممممائف اجلديممممد  املز حممممة الممممدعم إىل 

 وملائا الجتماعا  و/أو الدونيا ظ موظ ق ونيؤساء الاام  ب عداب
ذلك، ياز  توي  أموال ط  متصاة بماملوظ   ممن امليزانيمة األساسمية لتاطيمة عالو  عا  و  -36

جتماعا  لاجنة التن يثية أل ل  ي   سنت ،   يات مع املمانيسة ال اممة املتب مة أل ملالملة اتكاليف 
املمموانيب املاليممة  لممك زيمماب  ألاملن ممري  مبوجممب الت اقيممةظ وسمميتطاب ذامل ممكَّاة امليزانيممة ب ممرين ايي مما  

 مايون يونيوظ ٠.18 ا قدني 

 مشاركة الجهات صاحبة المصلقة -جيم 
وعممروج أل ليممع الممدونيا ، واتبمما  موازيممة يُزمم   زيمماب  قممدني  األمانممة عامم  تنهمميم أن ممطة  -37

أساليب خمتا ة إلشراك املراقب  خالل بونيا  الت اقية وأل ال م ا  ال ا ماة بين ما، وتي م  قبمول 
أل برنمام    اجلمدبظ ويُتموخ  عام  وجمه التحديمد ت زيمز وحمد  التصمال باملنهمما  املراقبمة،املراقب 

 ،م غ بالتصال باملنهما  املراقبمة ٢- ن اء وظي ة موظف م اون برتبة دخدما  املؤ را ، ب
 ووظي ة من ي ة اخلدما  ال امة )م اعد شؤون التصال(ظ

بالتصمممال باملنهمممما  املراقبمممة ت مممجيع م مممانيلة وست مممم  م ممما  املوظمممف امل ممماون امل مممغ  -38
اجل ا   ماحبة املصماحة عام  اإلن نمت، وتزيميم أ ايمة مزمدمق طابما  العتمماب بصم ة مراقمب، 

املوازية وامل انيج واألحمداث اإلعالميمة،  اع هبا أملناء الدوني ، مد  األن طةوتن يا األن طة املضط
 اك املراقب ظنت ب رين أساليب إشر وت زيز التوا   عا  اإلن  

املوازيمة وامل مانيج،  لتصال امل اعد  أل تن يا األن طةوست م  م ا  م اعد شؤون ا -39
 وامل ماعد  أل إباني  أسممتوبيو تامم  املنما  أملنمماء املممؤ را ، وتزمد  الممدعم خلممدما  ال ممكرتانيية واإلباني 

 إىل الوحد ظ

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -دال 
لانممت عمايممة و ممع ميزانيممة تكنولوجيمما امل اوممما  والتصممال  ترلممز سممابزات عامم  تن يممث  -4٠

األن طة املزرني ظ وأبى ذلك إىل إاال م ا  أساسية، ترتمب عايمه نزمص أل الرقابمة اإلبانييمةظ وممن 
امل ممما  األساسمممية المممق أ مممبحت ممممن األولويممما  الزمممدني  عاممم  مواج مممة اخلطمممر املتزايمممد النممماجم عمممن 

األمنيممة لتكنولوجيمما امل اوممما ظ لممثلك يُزمم   موا مماة تممريم  نهممم الت اقيممة وشممبكا،ا  الت ديممدا 
 ،موقممف األمانممة مممن التحممديا  األمنيممة املتصمماة بتكنولوجيمما امل اوممما  تزويممةواتصممال،ا مممن أجمم  

  ممن الانمام  ال رعمق إلباني  تكنولوجيما 4-ب ن اء وظي ة موظف )أمن( نهمم امل اومما  برتبمة د
وممما  وني ممد ا التممابع لانممام  خممدما  تكنولوجيمما امل اوممما ظ وسُتصمممم الوظي ممة مممن أجمم  امل ا
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ت زيمممز التن يمممث ال  مممال إلباني  املخممماطر أل برنمممام  خمممدما  تكنولوجيممما امل اومممما ، وسمممتؤبي بونيات 
ألمن تكنولوجيا امل اوما  عا  نطاق األمانة،  ممانات ملزيمد ممن الت ماق  نيئي يات أل تن يث  يك   

وملوقيممة أل امل مماي  واملمانيسمما  املتصمماة بممريمن تكنولوجيمما امل اوممما ، وبايممة اسممتناب تكنولوجيمما  وامل
 امل اوما  وعمايا،ا إىل أيض  املمانيسا ظ

وملا لان عا  األمانة أن تزيد قدني،ا عا  إجياب النهم وتوي  الاول من خالل زياب  الك ماء   -41
إلباني   4-باخلممممدما ، يُزمممم   إن مممماء وظي ممممة برتبممممة د أل الت اقممممد مممممع مصممممابني خانيجيممممة لال ممممطال 

تكنولوجيمما امل اوممما  والتصممال ظ وسممتكون الوظي ممة  مممن مكتممب إباني  وتن مميا برنممام  خممدما  
تكنولوجيا امل اوما ظ وسي زز إن اء  ثي الوظي ة تدب  اإلجراءا  املت ازة بتحديد مصابني تكنولوجيا 

إلجمممراءا    ممميات ممممع السممم اتيجية اجلديمممد  لتحديمممد املصمممابني امل اومممما  والتصمممال  وتن يمممث  مممثي ا
تايب احتياجا  تكنولوجيا امل اوما  والتصال  أل األمانة،  ممانات ملزيمد ممن الت ماق وال  اليمة  الق

 من حيث التكا ة واملوملوقية أل تزد  اخلدما  من خالل شىت هُن  حتديد مصابني اخلدما ظ
حاجة إىل أموال طم  متصماة بماملوظ   ممن أجم   ميانة المنهم  ةوباإل اية إىل ذلك، مث -4٢

وتن يممممث ا أل نممممال  التصممممال  والت مممماون واألمممممنظ ول بممممد مممممن إيممممالء ا تممممما  م ممممتمر لتزايممممد 
اسممتخدا  احملايمم  الت اونيممة اخلا ممة ب مم  ال ممم  وبالتصممال  باخمم  األمانممة، يضممالت عممن احملايمم  

ة من أ حاب املصاحة، وإيالء ال تمما  لمثلك لاو مع األممغ الق ت انيك يي ا اجل ا  اخلانيجي
جلميممع الممنهم الا ممة األايممة إلجنمماز ال ممم  ونهممم التصممال ظ وسممياز  تمموي  ممموانيب إ ممايية تباممغ 

 مايون يونيو ل    ال نت  من أج  تاطية جزء من تكاليف  ثا ال م ظ ٠.٥٠قيمت ا اإللالية 

 االتصال والتوعية -هاء 
ب التصممال عمما اإلن نممت زيمماب  لبمم   لمممات ونوعممات أل ال ممنت  املا مميت ، وأملممر ذلممك تممريمل ات زا -43

إجيابيممات ميكممن قياسممه أل نهممر  النمما  وأ ممحاب املصمماحة إىل قيمممة  ي مما  الت اقيممة وأبوا،مما و ليا،مماظ 
الن مموج هبمما أل وسمميؤبي ال ممم  املضممطاع بممه أل  ممثا اجملممال بونيات حا ممات أل ت زيممز أ ممداد الت اقيممة و 

النهممما  المممثي سمممُي تمد ب مممد ممممؤ ر بمممانيي ظ لمممثلك يُزممم   إن ممماء وظي مممة موظمممف م مممغ بالتصمممال  
أل برنممام  التصممال والتوعيممة، مممن أجمم  سممد ال جممو  أل  3-الرقمية/مممدير املوقممع ال ممبكق برتبممة د

نيقميممممة تك مممم  امل مممانيا  ال نيممممة املتصممماة بال ممممم  امل مممم ك بممم  المممماام  لو ممممع اسممم اتيجيا  وأبوا  
شممم ايية ال مممم  املت اممما باملنممما  وتي مممر الصمممول عاممم  البيانممما  وامل اومممما ظ ول شمممك أل أن ال مممم  
املتوا مممم  عاممممم  حت ممممم  تصمممممميم نهمممممم امل اومممممما  اخلا مممممة بممممم جراءا  التخ يمممممف املالئممممممة وطنيمممممات، 

تزايمممد  وامل مممااا  امل تزممممة احملمممدب  وطنيمممات، وخطمممط التكيمممف الوطنيمممة، سممميتطاب اسمممتجابة شمممبكية م
خمصصة يثا الارج ل ميكن أن تابي ا نموعة امل انيا  ال ابية أل نايل التصال  أو تكنولوجيما 
امل اوممما ظ وسممتتوىل  ممثي الوظي ممة إباني  امل ممانييع ال ممبكية عامم  نطمماق األمانممة مممن خممالل اإلشممراد 

يمث ا وني مد ا عا  خدما  التحاي  والتطوير والدعم، وسمتكون م مؤولة عمن  طميط امل مانييع وتن 
لضمان الت اق والتماسمك أل األن مطة ال مبكية المق تضمطاع هبما األمانمة، وال مم  أل الوقمت ذاتمه 
عامم  حتممديث اييالمم  بتكنولوجيمما  ومنممابر مممن طممراز الزممرن الممابي وال  ممرين ت ممتا  الزيمماب  ايائاممة 

 أل التصال  الرقمية وال بكية وت ت يد من اظ
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 بد من توي  أموال ط  متصاة بماملوظ   ممن أجم  ت زيمز المنهم وباإل اية إىل ذلك، ل -44
اتنممو  ل نتيجمةيمر  جديمد  تتيحمه ممن ال مبكية لالسمتجابة ملما تطرحمه التصمال  ممن حتممديا  و 

نوعممه وات مما  تاملتزايممد أل اجل مما   مماحبة املصمماحة، وتامم  ال ممما  الدمياراييممة لاجم مموني ولدممر  
 مايون يونيوظ ٠.٢٥وانيب املالية قدني ا حجمهظ وسيتطاب ذلك زياب  أل امل

 إدارة المعارف -واو 
 مممن برنممام   3-يُزمم   إن مماء وظي ممة موظممف م ممغ بتممدب  شممؤون امل اوممما  برتبممة د -4٥

من أج  تزد  الدعم املتص  ب باني  امل انيدظ وست م   ثي الوظي ة و ع  ،التصال  والتوعية
مممن املصممابني الداخايممة وممن اجل مما   مماحبة املصمماحة إطمماني لام اوممما  والبيانمما  املتريتيمة  ح م و 

أل الت اقيممة، يضممالت عممن و ممع وحتممديث ال ياسمما  وامل مماي  املناسممبة لنوعيممة البيانمما  والتصممنيف 
والبيانممما  ال وقيمممة وإباني  ال مممجال  واملخممماطر املرتبطمممة بامل اومممما  والمتدمممالظ وسممميؤبي موظمممف 

جل مموب املبثولممة عامم  نطمماق األمانممة لك الممة اسممتمراني تممواير تممدب  شممؤون امل اوممما  بونيات نيئي مميات أل ا
، مبما يي مما موقمع الت اقيممة زيممز سم ولة اسممتخدا  المنهم املتماملاممةالبيانما  وامل اوممما  وت  امد ا، ولت 

ال بكق ومواقع اإلبمالق عام  ال مبكة اخلانيجيمةظ وسميزوب املوظمف ال مم  املت اما بضممان سم ولة 
 م أل و مممع وال مممبكة اخلانيجيمممة وحتايامممه وإعممماب  تنهيممممه، وسي ممم اسمممتزاء حمتممموى املوقمممع ال مممبكق
ة مبوقمممع الت اقيمممة ال مممبكق واملواقمممع واألبوا  املتاحمممة عاممم  ال مممبكة وتن يمممث اسممم اتيجيا  خا ممم

 اخلانيجية، و يك  امل اوما  الداخاقظ

 الوظائف الممولة من الميزانية األساسية على نطاق األمانة -زاب 
ح ممممب الرتبممممةظ وسمممميؤبي إن مممماء  ٢٠17و ٢٠16ئف عممممامق وظمممما 1ي ممممرج اجلممممدول  -46

أعالي إىل زياب   ايية قدني ا ت مع وظمائف  4٥إىل  3٢الوظائف اجلديد  املبينة أل ال زرا  من 
 ظ٢٠1٥مزانينة ب ا  

 1اجلدول 
 الوظائف الممولة من الميزانية األساسية على نطاق األمانة

I.  ٢٠١ ٢٠١٥6 ٢٠١٧ 

    )أ(ال  ة ال نية وما يوق ا

 ١ ١ ١ أ    

 ٣ ٣ ٣ ٢-مد

 ٧ ٧ ٧ 1-مد

 ١6 ١6 ١٥ ٥-د

 ٣٨ ٣٨ ٣٥ 4-د

 ٤٥ ٤٥ ٤٣ 3-د

 ١٧ ١٧ ١6 ٢-د
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I.  ٢٠١ ٢٠١٥6 ٢٠١٧ 

 ١٢٧ ١٢٧ ١٢٠ المجموع الفرعي لموظفي الفئة الفنية وما  وقها

 ٥٥٫٥ ٥٥٫٥ ٥٣٫٥ المجموع الفرعي لموظفي  ئة الخدمات العامة

 ١٨٢٫٥ ١٨٢٫٥ ١٧٣٫٥ المجموع

 )أ    (، ومدير )مد(، وموظف من ال  ة ال نية )د(ظ أم  عا  م اعد )أ(

 الميزانية األساسية المقترحة حسب وجن اإلنفاق -حاء 
ح مب وجمه  ٢٠17-٢٠16ت ا ي  امليزانية األساسية املز حة لا م    ٢يب  اجلدول  -47

 اإلن اقظ
 ٢اجلدول 

 الميزانية األساسية المقترحة حسب وجن اإلنفاق

II. وجه اإلن اق 
٢٠14-٢٠1٥ 

 )باليونيو( 
٢٠16-٢٠17 

 )باليونيو( 
)بالن بة التا  
 (امل وية

 9٫٥ 6٢٠ ٥3٥ 4٠ 37 ٠٠7 ٥66 تكاليف املوظ  
 1٥٫3- 786 697 1 718 ٠٠3 ٢ اخلااء الست انييون

 3٫6- ٢٥6 436 1 ٥٠٠ 489 1 س ر املوظ  
 3٢٫1 118 8٢7 ٢ 874 14٠ ٢ اخلااء وأيرقة اخلااء

 1٠٫٢- 317 ٥٢3 3 47٥ 9٢1 3 الت اي  ال امةن زا  
 ٠٫٠ ٥٢٠ 367 ٥78 367 الاواز  واملواب

 4٢٫٥ 4٠4 77٢ 1٥3 ٥4٢ شراء األملاث وامل دا 
 ٢8٫6 ٢٢٢ 39٢ ٠٥8 3٠٥ التدنييب

 ٠٫6 84٠ 19٥ 1 767 188 1 امل ااا  أل اخلدما  امل  لة
 ٠٫٠ ٥1٠ 489 ٥1٠ 489 امل نية بتا  املنا ( املنح والتاعا  )ايي ة الكومية الدولية

 7٫6 ٥93 ٢37 ٥3 199 4٥6 49 مجموع الميزانية البرنامجية األساسية
 -1٠٠٫٠ - ٠94 3٥٥ 1 خمصومات من اا عائد الك اء  الستدنائق

 10٫7 ٥93 ٢37 ٥3 105 101 4٨ النفقات البرنامجية المنققة
 1٠٫7 887 9٢٠ 6 148 ٢٥3 6 تكاليف بعم الاام 

 -3٥٫6 376 189 ٢31 ٢94 )أ(ت وية احتياطق نيأ  املال املتداول
 10٫4٣ 8٥6 347 6٠ 4٨4 64٨ 54 المجموع الكلي

(، سمميزيد احتيمماطق نيأ  املممال 14، املريمما األول، ال زممر  1-/  أ1٥ويزممات لإلجممراءا  املاليممة )املزممرني  )أ( 
 ظ٢٠17يونيو راول عا   ٢ ٥٠1 ٠68املتداول ليباغ 

                     مممممممممو تكممممممممماليف املممممممممموظ  ، المممممممممق  دممممممممم  يممممممممم   األساسمممممممممية امليزانيمممممممممة عنصمممممممممر ألأ مممممممممم  -48
أل املائممممممممة مممممممممن نمممممممممو  امليزانيممممممممة الانانيممممممممة األساسممممممممية  76حمممممممموايل  ٢٠17-٢٠16ال ممممممممنت  
ء أل املائممممة( واخلممممماا 7وت ممممم  ال نا ممممر الرئي ممممية األخمممممرى ن زمممما  الت مممماي  ال امممممة ) املز حممممةظ

 أل املائة(ظ ٥اخلااء ) وأيرقة
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أل املائمممة مزانينمممة  1٠.4زيممماب  بن مممبة  ٢٠17-٢٠16وت كممم  امليزانيمممة املز حمممة لا ممم    -49
ظ وترجممممممع الزيمممممماب  اإللاليممممممة أل املزمممممما  األول إىل ممممممما ياممممممقا )أ( تاطيممممممة ٢٠1٥-٢٠14بممممممال    

زء من ما يزممط،  الحتياجما  املتصمماة بالزيما  واإلبممالق والتحزما ل مم   ال منت  بريلما مما ولمي  جلمم
لما  و الال أل ي   ال نت  الالية؛ )ب( ت ويا  أل تكماليف املموظ   الزياسمية اسمتنابات إىل 

 ؛ )ج( ال  ق لت زيز م ا  حمدب ظ(6)التكاليف ال  اية
، يُزممم   زيممماب  نممممو  تكممماليف املممموظ   ٢٠17-٢٠16وييمممما يت اممما ب ممم   ال مممنت   -٥٠

كممممماليف املممممموظ   ظ وت مممممزى الزيممممماب  أل ت٢٠1٥-٢٠14بمممممال     أل املائمممممة مزانينمممممة 9.٥بن مممممبة 
ماليممم  يمممونيو إىل مممما يامممقا )أ( التمويممم  الكامممم  جلميمممع الوظمممائف املتصممماة بالزيممما   3.٥ البالامممة

ت مويا  أل ال؛ )ب( ٢٠1٥-٢٠14واإلبالق والتحزا املن مري  أل إطماني امليزانيمة امل تممد  لا م   
    إن اء ت ع وظائف جديد ظتكاليف املوظ   الزياسية؛ )ج( مز

مايمممون يمممونيو أل يممم    1٢.7وتبامممغ امليزانيمممة املز حمممة لاتكممماليف طممم  املتصممماة بممماملوظ    -٥1
مايون يونيو مزانينةت ب    ال منت   ٠.63، أي بزياب  إلالية تباغ حوايل ٢٠17-٢٠16ال نت  

إطممماني نهممما  الزيممما  واإلبمممالق الاليمممةظ وت كممم   مممثي الزيممماب  انيت ممما  الحتياجممما  ممممن اخلمممااء أل 
والتحزممما، والتكممماليف املتصممماة ب مممم  الاجنمممة التن يثيمممة آلليمممة وانيسمممو الدوليمممةظ أمممما نممممو  سمممائر 

 التكاليف ط  املتصاة باملوظ   يريبىن من ذلك قايالتظ

 الميزانية األساسية المقترحة حسب البرناما -طاء 
ح مب  ٢٠17و ٢٠16ز حمة ل منق ماخصات لاميزانيمة األساسمية امل 3ي رج اجلدول  -٥٢

 الانام  ومصابني الدخ  املتوق ةظ
  3اجلدول   

 حسب البرناما 2017-2016الميزانية األساسية المقترحة لفترة السنتين 
 اجملمو  )باليونيو( )باليونيو( ٢٠17 )باليونيو( ٢٠16 

    اعتمابا  الاام  -ألف

 7٢4 461 4 86٢ ٢1٠ ٢ 86٢ ٢٥٠ ٢ اإلباني  التن يثية والتنهيم اإلبانيي

 ٠68 ٠16 16 ٠34 ٠٠8 8 ٠34 ٠٠8 8 التخ يف والبيانا  والتحاي 

 387 ٥3٢ ٥ 1٢7 74٥ ٢ ٢6٠ 787 ٢ التموي  والتكنولوجيا وبناء الزدنيا 

 ٠44 ٥٢1 ٥ 79٢ 678 ٢ ٢٥٢ 84٢ ٢ التكيف

 ٥8٠ 1٠٢ 1 ٢9٠ ٥٥1 ٢9٠ ٥٥1  ليا  التنمية امل تدامة

 6٥٠ 649 ٢ 8٢٥ 3٢4 1 8٢٥ 3٢4 1 ال ؤون الزانونية

 9٢9 7٠9 3 4٥٢ 863 1 477 846 1 خدما  شؤون املؤ را 

__________ 

 ظ9انهر اجلدول  (6)
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 اجملمو  )باليونيو( )باليونيو( ٢٠17 )باليونيو( ٢٠16 
 394 871 3 697 93٥ 1 697 93٥ 1 التصال  والتوعية

 141 8٠6 6 ٥٥1 348 3 ٥9٠ 4٥7 3 خدما  تكنولوجيا امل اوما 

    )أ(اخلدما  اإلبانيية

 676 ٥66 3 838 996 1 838 ٥69 1 )ب(تكاليف الت اي  عا  نطاق األمانة -باء

 5٩٣ 2٣7 5٣ 46٨ 66٣ 26 125 574 26 نفقات البراما )ألف + باء(

 887 9٢٠ 6 ٢٥1 466 3 636 4٥4 3 )ج(تكاليف بعم الاام  )الن زا  ال امة( -جيم

 376 189 38٠ 8 996 18٠ )ب(ت وية احتياطق نيأ  املال املتداول -بال

 ٨56 ٣47 60 0٩٩ 1٣٨ ٣0 757 20٩ ٣0 دال( +المجموع )ألف + باء + جيم 

    اإليرابا 

 876 ٥33 1 938 766 938 766 م ااة الكومة املضي ة

 98٠ 813 ٥8 161 371 ٢9 819 44٢ ٢9 الش الا  اإلنيشابية

 ٨56 ٣47 60 0٩٩ 1٣٨ ٣0 757 20٩ ٣0 مجموع اإليرادات

 ال امة(ظُ وَّل من تكاليف بعم الاام  )الن زا   )أ(
 يدير برنام  اخلدما  اإلبانيية تكاليف الت اي  عا  نطاق األمانةظ )ب(
 أل املائة ييما يت اا بالدعم اإلبانييظ انهر ال ص  الابي ع ر أبنايظ 13تطبا ن بة مو حَّد  ت ابل  )ج(
احتيمماطق نيأ  (، جيممب أن حتمماي  امليزانيممة األساسممية عامم  1-/  أ1٥ويزممات لإلجممراءا  املاليممة )املزممرني  )ب(

 أل املائة )احتياجا  الت اي  ملد  ش ر(ظ 8.3مال متداول بن بة 

نسبة االشنتراكات الموجهنة صنوب تغطينة احتياجنات الميزانينة األساسنية  -سابعاا  
 بموجب بروتوكول كيوتو وبموجب االتفاقية

ني من التممايز ملا   تكن ليع أطراد الت اقية أطرايات أل بروتولول ليوتو، يال بد من قد -٥3
أل نها  الشم الا ظ وييمما يت اما بن مبة الشم الا  املوج مة  موب تاطيمة احتياجما  امليزانيمة 

 ٢٠17-٢٠16الن ممبة أل ال مم   سممته  األساسممية مبوجممب بروتولممول ليوتممو ومبوجممب الت اقيممة، 
تولمول ليوتمو لاو بالن مبة أل املائمة  ٢8.8لالت اقيمة وأل حمدوب بالن بة أل املائة  71.٢أل حدوب 

 ، عا  التوايلظ9-/  أإ1٠و 19-/  أ٢7عا  النحو املت ا عايه أل املزرنيين 

 الصندوق االستئماني لألنشطة التكميلية -ثامناا  
تممممممرب مؤشممممممرا  أوليممممممة عممممممن احتياجمممممما  األن ممممممطة التكميايممممممة مممممممن املمممممموانيب خممممممالل يمممممم    -٥4

مممممممن مل مممممممروج وممممممممن اظ FCCC/SBI/2015/3/Add.2أل الومليزمممممممة  ٢٠17-٢٠16 ال مممممممنت  أن  ك 
امل اوممما  املزدمممة األطممراد  مممن حتديممد املمموانيب الالزمممة لتمويمم  األن ممطة اخلانيجممة عممن امليزانيممة أل 
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ال ممنت ظ ومممن املتوقممع أن تممؤملر نتممائ  املممداول  ب ممرين امليزانيممة الانانيممة، ولممثلك املممداول   يمم  
الت اقيممة وبروتولممول ليوتممو املاحمما هبمما أل األخممرى الممق  ممري أل بونيا  ايي مما  املن ممري  مبوجممب 

، أل الحتياجممما  ممممن املممموانيب ممممن  مممندوق األن مممطة التكميايمممة أل يممم   ٢٠16و ٢٠1٥عمممامق 
 ظ٢٠17-٢٠16ال نت  

 الصندوق االستئماني للمشاركة  ي مسار اتفاقية -تاسعاا  
لام مممممانيلة أل م ممممماني الت اقيمممممة ممممممن التاعممممما ظ وتمممممرب أل  مُيممممموَّل الصمممممندوق السمممممت ماين -٥٥

 ٢٠17-٢٠16الحتياجممما  املزمممدعني  مممممن املممموانيب مممن  مممثا الصمممندوق ل ممم   ال مممنت   4 اجلممدول
جملموعة من خيانيا  عزد الدونيا ظ ويتوقف امل توى اإللايل لالحتياجا  من املوانيب عا  عدب 

بمممثلك مممن اجتماعممما  تُ زممد قبممم  المممدونيا   الممدونيا  وممممد،ا ومكممان ان زاب ممما وعامم  مممما يتصمم 
وحتض ات يا، ولثلك عا  عمدب املنمدوب  امل مانيل  ممن لم  طمرد مؤ م  مممن يُزمدَّ  إلمي م المدعم 

 باية  مان أوسع  دي  ممكنظ
  4اجلدول   

 االحتياجات من الموارد للصندوق االستئماني للمشاركة  ي مسار االتفاقية
 ديرية )باليونيو(التكا ة التز عدب املندوب 

تزد  الدعم إىل مندوب واحد من ل  طرد مؤ   لام انيلة أل بوني  
 ٠٠٠ 61٥ )أ(مد،ا أسبو  تُنهَّم أل بون بريملانيا

تزد  الدعم إىل مندوب واحد من ل  طرد مؤ   لام انيلة أل بوني  
 ٠٠٠ 96٠ )أ(مد،ا أسبوعان تُنهَّم أل بون

طممممرد مؤ ممممم  باإل ايمممممة إىل  تزممممد  الممممدعم إىل منممممدوب واحممممد مممممن لمممم 
مندوب ملان  من ل  باد من أق  البادان منوات ول  بولة من الدول اجلزنيية 

 ٠٠٠ 48٥ 1 )أ(الصا   النامية لام انيلة أل بوني  مد،ا أسبوعان تُنهَّم أل بون

تزد  الدعم إىل مندوب  من ل  طرد مؤ   لام انيلة أل بوني  مد،ا 
 ٠٠٠ 3٥٠ ٢ )أ(ب رن اأسبوعان تُنهَّم أل بانيي  

تزد  المدعم إىل منمدوب  ممن لم  طمرد مؤ مم  باإل ايممة إىل منمدوب 
من ل  بامد ممن أقم  البامدان منموات ولم  بولمة ممن المدول اجلزنييمة الصما   

 ٠٠٠ ٠٠٠ 3 )أ(النامية لام انيلة أل بوني  مد،ا أسبوعان تُنهَّم أل بانيي 

 أُبنيجت األمالن عا  سبي  املدالظ )أ(

 صندوق بون -عاشراا  
يونيو لاصمندوق السمت ماين  1 789 ٥٢٢ تزد  الكومة املضي ة م ااة سنوية قدني ا -٥6

لام ااة ال نوية اخلا مة املزدممة ممن حكوممة أملانيما )امل مرود باسمم  مندوق بمون(ظ وقمد أن مئ 
طريما ترتيمب  المق تُمنهم أل أملانيماظ وحُتمدَّب الن زما  لم  سمنة عمنالتهما را   ندوق بون لتمويم  

 ملنائق ب  حكومة أملانيا واألمانةظ
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 لا ام يزطظ ٥وترب األن طة الق يت    ويا ا والتكاليف املرتبطة هبا أل اجلدول  -٥7
  ٥اجلدول   

 صندوق بون
 )باليونيو( ٢٠17-٢٠16 

 ٠44 ٥79 3 اإليرابا 

  الن زا 

 816 8٠3 ٢ بعم املؤ را  املت اا باملوظ   واملرايا

 48٠ 363 بعم املؤ را  اإلعالمق املت اا باملوظ   والواسيب والربط ال بكق

 748 411 تكاليف بعم الاام 

 044 57٩ ٣ مجموع النفقات

 النفقات العامة واستخدامها -حادب عشر
أل املائممممممة  13(، ت ممممممم  امليزانيممممممة ن ممممممبة 1-/  أ1٥ويزممممممات لإلجممممممراءا  املاليممممممة )املزممممممرني  -٥8
العتممممممابا  لتاطيمممممة الن زممممما  ال اممممممة اإلبانييمممممةظ ولمممممما  مممممو مبممممم ع أل املريممممما األول لاومليزمممممة  ممممممن

FCCC/SBI/2015/3/Add.1 وَّل اخلدما  اإلبانيية لألمانة من الن زما  ال اممة امل متحزة المديع ُ ،
عامممم  ليممممع الصممممنابيا السممممت مانية لالت اقيممممةظ وتتمممموىل األمانممممة، مممممن خممممالل برنان مممما لاخممممدما  

انييممة، امل ممؤولية الكاماممة عممن إعممداب ميزانيت مما الت مماياية وممما يتصمم  هبمما مممن خمصصمما ، وشممراء اإلب
ال ممماع واخلمممدما ، وترتيبممما  سممم ر املممموظ   وامل مممانيل ، وت يممم  املممموظ   واخلمممااء الست مممانيي  

زائمممة وإباني  شممؤوهنمظ ويمموير الانممام  الممدعم اإلبانيي الرئي ممق املت امما بتخطمميط المماام  وامليزنممة ال
عا  النتائ  وتزد  التزانيير عن األباء الانانق وأباء امليزانيةظ و و م ؤول أيضات عن ليع امل ما  

 املتصاة مبزر األمانةظ
ت ممرين  1وأل ظم  تن يممث النهمما  اجلديممد لتخطمميط املمموانيب املؤس ممية، أوموجمما، اعتبممانيات مممن  -٥9

واخلمممدما  الست مممانيية اجلمممانيي  المممق  ، سمممتتحم  األمانمممة ن زممما  التمممدنييب٢٠1٥الدممماين/نويما 
الممق ُ مموَّل مممن الن زمما  ال امممة جلميممع الصممنابيا  ٢٠16سممتزيد الحتياجمما  مممن املمموانيب أل عمما  

 ظ7ل اقيةظ ويرب بيان ذلك أل اجلدو الست مانية لالت 
وُي ممتخد  ألمما جممزء مممن أممموال الن زمما  ال امممة لتاطيممة اخلممدما  الممق يزممدم ا برنممام   -6٠

اخلدما  اإلبانييةظ أما ما يتبز  من ما، يياطمق تكماليف املراج مة الداخايمة واخلانيجيمة لاح مابا ، 
واملرتبا ، وخمدما  السمتدماني واخلزانمة، وتمدنييب املموظ   وتطموير م مانيا،م، واخلمدما  املتصماة 
ب قامممة ال ممدل، وطمم  ذلمممك مممن خممدما  المممدعم الممق تزممدم ا األممممم املتحممد  ولي ممت متاحمممة أل 

ألمانممة، وي ممم م أل تاطيمممة تكممماليف تزاسمممم اخلمممدما  واملبممماين امل ممم لة ممممع املؤس ممما  األخمممرى ا
 التاب ة لألمم املتحد  أل بونظ
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عاممم  التممموايل، ي مممق  ،7و 6أمممما الحتياجممما  ممممن املممموظ   واملممموانيب املبينمممة أل اجلمممدول   -61
 يرابا  ال  ايةظإنيشابية يزطظ وسُتزر األمينة التن يثية الن زا  استنابات إىل اإل

  6اجلدول   
االحتياجنننات منننن المنننوظفين الممولنننة منننن النفقنننات العامنننة لجميننن  الصننننادير االسنننتئمانية 

 لعتفاقية
 ٢٠16 ٢٠17 

   ال  ة ال نية وما يوق ا)أ(

 1 1  1-مد

 ٢ ٢  ٥-د

 3 3  4-د

 13 13  3-د

 11 11  ٢-د

 ٣0 ٣0 المجموع الفرعي لموظفي الفئة الفنية وما  وقها

 62 62 المجموع الفرعي لموظفي  ئة الخدمات العامة

 ٩2 ٩2 المجموع

 مدير )مد(، وموظف من ال  ة ال نية )د(ظ )أ(

  7اجلدول   
االحتياجننننات المقترحننننة مننننن المننننوارد والممولننننة مننننن النفقننننات العامننننة لجمينننن  الصننننننادير 

 االستئمانية لعتفاقية
 )باليونيو(  ٢٠17 )باليونيو(  ٢٠16 

 6٠٠ 483 7 6٠٠ 483 7 تكاليف املوظ  

 ٥٠٠ ٢3٢ 1 ٥٠٠ ٢3٢ 1 التكاليف ط  املتصاة باملوظ  

 100 716 ٨ 100 716 ٨ مجموع تكاليف األمانة 

 ٠٠٠ 8٠٠ ٠٠٠ 3٠٠ 1 خدما  تزدم ا األمم املتحد 

 100 516 ٩ 100 016 10 المجموع

 مخصصات احتياطية لخدمات المؤتمرات -ثاني عشر 
يتحمممم  مكتمممب األممممم املتحمممد  أل جنيمممف أو طممم ي ممممن مكاتمممب األممممم املتحمممد ، حمممىت  -6٢

الجتماعا ، وترلمة أملناء تانيخيه، تكاليف خدما  املؤ را  )املتمداة أساسات أل ال لة ال  وية 
الوملممائا واستن مماخ ا وتوزي  مما، وممما يتصمم  بممثلك مممن خممدما ( الممق تممويَّر سممنويات لممدونيت  عامم  
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لمممدونيا  المممق ت زمممد ا  ي ممما  الت اقيمممة، و ممموَّل تامممك التكممماليف ممممن ميزانيمممة األممممم األلدمممر ممممن ا
املتحد  ال ابية الق ت تمد ا اجلم يمة ال اممةظ وعام  طمراني ال منوا  ال مابزة، أُبنيجمت خمصصما  
احتياطيمة أل امليزانيممة املز حممة لتاطيممة تكمماليف  ممثي اخلممدما  أل حممال توقممف اجلم يممة ال امممة عممن 

 نيسةظ ثي املما
واملن جيمممة امل مممتخدمة أل ح ممماب املخصصممما  الحتياطيمممة لتاطيمممة تكممماليف خمممدما   -63

ظ وت ممتند إىل ٢٠1٥-٢٠14املممؤ را   ممق ن  مم ا الممق اسممتخدمت أل امليزانيممة املز حممة لا مم   
اي اج م ابي أن اجلدول الزمغ ال نوي لجتماعا   ي ا  الت اقية سيتضممن ي تم  لامدونيا  

ن ما أسبوع  )بين ما بوني  ملؤ ر األطراد وبوني  ملؤ ر األطراد/اجتمما  األطمراد ت تارق ل  م
ُت متخد   ييمه أنيقما  التكماليف الزياسمية المق يُطبز ما مكتمب ست تضمي  ما إحمدى الكومما (، و 

األمممم املتحممد  أل جنيممف أل ح مماب تكمماليف خممدما  املممؤ را ظ ومممن املتمموخ  لممثلك التممما  
ماممة مممن األمممم املتحممد  عامم  أسمما  سممداب التكمماليف، لاح مما  عامم  جمموب  خممدما  املممؤ را  لا

خممدما  ال لممة التحريريممة وال لممة ال مم ويةظ وي ممغ ذلممك أل حاجممة إىل طاممب ممموظ   إ ممايي  
لألمانةظ لما ت تند املخصصا  الحتياطية إىل اي اج م ابي أن حايهة خدما  املؤ را  الق 

ل نوا  املا ية من شريهنا أن ت توعب احتياجما  بونيا  ممؤ ر ُخصصت لتاطية اخلدما  أل ا
 األطراد ومؤ ر األطراد/اجتما  األطراد وايي ت  ال رعيت ظ

 ٢٠17-٢٠16وتزمممدَّني املخصصممما  الحتياطيمممة خلمممدما  املمممؤ را  أل يممم   ال مممنت   -64
جتماعما ، ويكمون مالي  يونيو خلدما  ال لة ال م وية والوملمائا وبعمم خمدما  ال 8.8مبباغ 

ماليمم  يممونيوظ وي ممم  ذلممك تكمماليف بعممم المماام  واحتيمماطق نيأ  املممال  1٠.4املباممغ اإللممايل 
 (ظ8املتداول )انهر اجلدول 

وي تمممد مممؤ ر األطممراد ومممؤ ر األطراد/اجتممما  األطممراد عامم  األطممراد لستضمماية  -6٥
تو قد ُتزرني األطمراد عزمد اظ وإذا بونيا،ما وأي بونيا  إ ايية يي ا  الت اقية وبروتولول ليو 

  ي  مممممرج أي طمممممرد استضممممماية بوني  ممممممن بونيا  ممممممؤ ر األطمممممراد وممممممؤ ر األطراد/اجتمممممما  
تزضمق بمرين  (7)من م مرو  النهما  المداخاق امل ممول بمه 3األطراد أو بوني  إ ايية، ي ن املاب  

ا  بونيا  مممؤ ر ُت زممد الممدوني  أل مزممر األمانممةظ وجممر  ال مماب  حممىت اآلن أن ت تضمميف الكوممم
األطراد وممؤ ر األطراد/اجتمما  األطمراد والمدونيا  اإل مايية لا ي تم  ال مرعيت ، ممع حتمام  
اجلزء الثي يت دى ما تاطيه أموال األمانة من التكاليف، وما تتحماه األمم املتحمد  عام   مو 

  احتياطيممة أعمماليظ وتزمم   األمانممة عممد  لممع تاعمما  ملخصصمما 6٢ممما جممرى بيانممه أل ال زممر  
 ُت تب د الاجة إلي اظ

__________ 

(7) FCCC/CP/1996/2ظ 
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  8اجلدول   
 االحتياجات من الموارد للمخصصات االحتياطية لخدمات المؤتمرات

  )باليونيو( ٢٠17-٢٠16 )باليونيو(  ٢٠17 )باليونيو(  ٢٠16 
    وجه اإلن اق

 ٠٠٠ ٥٥4 ٢  9٠٠ ٢9٥ 1 1٠٠ ٢٥8 1  )أ(ال لة ال  وية

    )ب(الوملائا

 ٢٠٠ ٢7٢ 4 7٠٠ 167 ٢  ٥٠٠ 1٠4 ٢  التحريريةال لة 

 4٠٠ 461 1  ٥٠٠ 741  9٠٠ 719  الستن ا  والتوزيع

 1٠٠ ٥٢6  9٠٠ ٢66  ٢٠٠ ٢٥9  )ج(بعم خدما  الجتماعا 

 700 ٨1٣ ٨  000 472 4  700 ٣41 4  المجموع الفرعي

 8٠٠ 14٥ 1  4٠٠ ٥81  4٠٠ ٥64  تكاليف بعم الاام 

 4٠٠ 419  ٢٠٠ 1٢  ٢٠٠ 4٠7  املال املتداولاحتياطق نيأ  

 ٩00 ٣7٨ 10  600 065 5  ٣00 ٣1٣ 5  المجموع

ت ممم  الي ا مما  امل ممتخدمة أل ح مماب ميزانيممة الطممواني  املخصصممة خلممدما  املممؤ را  ممما  مالحهةا
 ياقا

  اجتماعممات أل لمم   4٠ل يتجماوز ال ممدب املتوقممع مممن الجتماعما  الممق ت ممتخد  يي مما ال لمة ال مم وية
 بوني ؛

 ي تند حجم الوملائا املتوقع إىل ال ابا  الق يزدم ا مكتب األمم املتحد  أل جنيف؛ 
   املممؤ را  أل مكتممب بوائممر شممؤون ي ممم  بعممم خممدما  الجتماعمما  املمموظ   الممثين تمموير م عمماب

الستن ما  لتحريريمة و األمم املتحد  أل جنيف من أج  تن يا وبعم خدما  ال لة ال  وية وا
 ؛ا أملناء الدوني 

  تت ممممممم األنيقمممممما  امل ممممممتخدمة بالممممممثني عمومممممممات وت ممممممتند إىل ايمممممم اج عممممممد  حصممممممول زيمممممماب  لبمممممم   أل
 الحتياجا  خالل ي   ال نت ظ

 ت م  مرتبا  امل ل  ال  وي  وس ر م وبدل إقامت م اليومقظ )أ(
وأملناء مما وب ممد ا؛ وت ممم  تكمماليف  ا وني ملتصمماة بتج يممز الوملممائا قبمم  الممدت ممم  ليممع التكمماليف ا )ب(

 ال لة التحريرية مراج ة الوملائا والطباعةظ
ت ممم  مرتبمما  املمموظ   املكا مم  بممدعم خممدما  الجتماعمما  وتكمماليف سمم ر م وبممدل إقممامت م  )ج(

 اليومق وتكاليف ال حن والتصال ظ
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 المر ر

 المنهجيات المستخدمة  ي حساب التكاليف  
 الموظفينتكاليف  -ألف 

ا ت مممتند التكممماليف الزياسمممية امل مممتخدمة أل المرتبنننات والتكننناليف العامنننة للمنننوظفين -1
حتديممد تكمماليف املمموظ   أل امليزانيممة املز حممة إىل التكمماليف ال  ايممة املت ازممة باملرتبمما  مممن لممانون 

مل تحزا  ظ وت م  تكاليف املوظ   خمصصا  ٢٠14يناير إىل لانون األول/بي ما  الداين/
 ظأل الرتب املوظ   مد  إجازا  زياني  الوطن، ومنح الت ايم، وزياب  الدنيجا 

  9اجلدول   
 التكاليف القياسية للمرتبات

 )أ(امل توى الوظي ق
٢٠1٢٠-٢13 
 )باليونيو(

٢٠14-٢٠1٥ 
 )باليونيو(

٢٠16-٢٠17 
 )باليونيو(

 ٠٠٠ 194 ٠٠٠ 194 ٠٠٠ 194 أ    

 ٠٠٠ 18٥ ٠٠٠ 177 ٠٠٠ 176  ٢-مد

 ٠٠٠ 17٥ ٠٠٠ 166 ٠٠٠ 163  1-مد

 ٠٠٠ 1٥3 ٠٠٠ 1٥1 ٠٠٠ 14٢  ٥-د

 ٠٠٠ 13٢ ٠٠٠ 1٢8 ٠٠٠ 1٢4  4-د

 ٠٠٠ 11٢ ٠٠٠ 1٠9 ٠٠٠ 1٠٥  3-د

 ٠٠٠ 9٥ ٠٠٠ 94 ٠٠٠ 8٥  ٢-د

    63 ٠٠٠ 63 ٠٠٠ 63 ٠٠٠ 
يممة الانانيممة لاميزان أل املائمة مممن التكمماليف الزياسمية لامرتبمما  أل اإلعمداب 98  ُي متخد  سمموى  مالحهةا

 ظ٢٠17-٢٠16لا    
أممم  عمما  م مماعد )أ    (، ومممدير )مممد(، وموظممف مممن ال  ممة ال نيممة )د(، وموظممف مممن ي ممة  )أ(

 اخلدما  ال امة )   (ظ

 التكاليف غير المتصلة بالموظفين -باء 
ب ال زوب املؤس ية وال ربية لاخمدما  المق تتطام الخبراء االستشاريينت م  تكاليف  -٢

خممما  متخصصمممة طممم  متاحمممة أل األمانمممةظ وتُزممممدَّني التكممماليف عاممم  أسممما  الحتياجممما  ال  ايممممة 
 والن زا  ال ابزة عا  أن طة مماملاةظ
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تكممممماليف سممممم ر اخلمممممااء وم مممممانيلت م أل  الخبنننننراء وأ رقنننننة الخبنننننراءوت مممممم  تكممممماليف  -3
اجتماعممما  ايي ممما  امل مممكَّاة واألعممممال املت ازمممة بممم جراء الست را ممما ظ وتُزمممدني التكممماليف عاممم  

 أسا  الحتياجا  ال  اية والن زا  ال ابزةظ
أل لاة أموني، تكاليف إجياني و ميانة املبماين وامل مدا ،  نفقات التشغيل العامةوت م   -4

 ، وال مممحن، وطممم  ذلمممك ممممن اخلمممدما  الت اقديمممة الالزممممة لالجتماعممما ، وخمممدما  التصمممال
ال م ا  يضالت عن عمايا  األمانةظ وتزدني التكماليف عام  أسما  الحتياجما  ال  ايمة وبيانما  

 ظال ابزة
    


